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De Vereniging van Vrienden van Modern Glas is op zoek naar creatieve fotografen die mee willen 

doen aan de jubileum fotowedstrijd. Het thema is ‘Verbinding en glaskunst’ en de wedstrijd staat 

open voor alle leden en niet leden van de VVMG. 

Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de foto´s betrekking hebben op het thema. En 

uiteraard, we zijn een Vereniging van Vrienden van Modern Glas, zal glas ook een rol moeten spelen 

in het onderwerp. Wij vragen alle fotografen om te verbeelden waar zij aan denken bij het woord 

‘Verbinding’ en ‘Glas’. Dat kan natuurlijk een fysieke constructie zijn die 2 of meer elementen 

samenvoegt, maar je kunt ook denken aan een meer abstract begrip zoals de band tussen personen 

of een verbinding tussen plaatsen, dingen of gebeurtenissen.  Het gaat niet om technisch correcte 

foto's, vooral zal creativiteit worden beloond. Voor de fotograaf die het thema op de meest originele, 

meest overtuigende en overdrachtelijke manier weet te fotograferen wacht een mooie prijs.  

De eerste prijs is een prachtig glasobject aangeboden door glaskunstenaar Jan Hein van Stiphout.  

De tweede prijs is een jaar lang gratis lidmaatschap van de VVMG. 

Hoe kan je meedoen? 

Iedere deelnemer kan maximaal drie foto’s inzenden. Deze dienen digitaal als ‘.jpg’ bestand te 

worden ingezonden 

Inzenden aan: jubileum@modernglas.nl tussen 1 mei en tot uiterlijk 1 september, o.v.v fotowedstrijd 

VVMG. 

De bestandsnaam van de foto moet als volgt  zijn :  naam-achternaam-telefoonnummer-volgnummer 

van de foto / of titel (1 tot/met 3, voorbeeld: Jan-Jansen-0612345678-1.jpg) 

De foto's dienen van voldoende resolutie te zijn. Ze mogen zowel horizontaal, verticaal als vierkant 

zijn. Minimaal moeten de foto's 2000 pixels aan de kortste zijde van de foto zijn.  

De foto's mogen met elk type camera zijn gemaakt, van telefoon tot professionele camera. 

Foto's mogen met een fotobewerkingsprogramma worden bewerkt en mogen zowel in kleur als 

zwart-wit zijn. 

Als je meer dan één foto wilt insturen dan moet je dit in één zending doen. De foto's moeten 

verzonden worden via een datatransfer programma b.v. via wetransfer.com. (= gratis en veilig). 

Een deskundige jury kiest de mooiste foto’s uit. De winnaars krijgen uiterlijk tijdens de ledendag op 

de ALV in het najaar van 2021 bericht.  Over de uitslag van de fotowedstrijd kan niet worden 

gecorrespondeerd. Wedstrijdvoorwaarden 

https://wetransfer.com/
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• Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze 

wedstrijdvoorwaarden in. 

• De deelnemer dient de maker van de foto te zijn.   

• Indien met het ingezonden werk op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de 

auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer 

daarvoor geheel verantwoordelijk. De deelnemer vrijwaart de VVMG voor claims in dit 

verband. 

• De fotograaf blijft te allen tijde het auteursrecht over zijn ingezonden werk behouden, maar 

geeft de VVMG het  recht gebruik te maken van de beelden in de media, waaronder de eigen 

site, sociale media, online en gedrukt, in verband met alle promotionele  activiteiten van de 

VVMG.  

• Beslissingen van de jury zijn bindend, er is geen beroep mogelijk. 

• Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. 

 

 


